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2. Niedziela Adwentu

(ci¹g dalszy na str. 3)

ks. Infu³at

Z zawstydzeniem prze¿ywam tak okres kampanii przedwyborczej, jak i same
wybory. Nie odbywa³y siê po myœli naszego patrona, œw. Jana Paw³a II. Œwiêty
Wadowiczanin g³osi³ Ewangeliê mi³oœci i pokoju. Tymczasem naszemu spo³eczeñ-
stwu narzucono nastroje podejrzliwoœci, nienawiœci i ogromnego podzia³u. Wielu
wadowiczan zatrutej atmosferze uleg³o. Bolejê, ¿e zosta³ w naszych duszach za-
siany jad du¿ej nie¿yczliwoœci do cz³owieka. Nast¹pi³y ogromne podzia³y. Nasu-
wa siê pytanie, czy nowa w³adza bêdzie jednoczy³a, czy dalej dzieli³a. Trzeba
budowaæ, a nie niszczyæ. Trzeba obsiewaæ dusze wadowiczan pszenic¹, a nie k¹-
kolem. To jest realizacja testamentu œw. Jana Paw³a II. Chcemy tak¿e pamiêtaæ, ¿e
po krzywych ludzkich liniach zawsze Pan Bóg stawia proste znaki.

Niepokalanie Poczêta

Matka Bo¿a Mi³osierna jest patronk¹
prze¿ywanego Adwentu. Ona nas
sk³ania, abyœmy byli na co dzieñ mi³o-
siernymi. Trzeba pamiêtaæ o realizacji
uczynków, co do cia³a i co do duszy.
Warto je sobie wci¹¿ przypominaæ.
Poprzez Adwent przygotowujemy siê

do przyjêcia najwiêkszego daru Bo¿e-
go, jakim jest Jezus Chrystus. Bóg
w swojej bezinteresownej mi³oœci do
ka¿dego z nas – dzieli siê swoj¹ mi³o-
œci¹ z ka¿dym stworzeniem. Œw. Mi-
ko³aj – patron dni adwentowych, wci¹¿
jest aktualny. Nigdy siê nie znudzi. On
naœladuj¹c Boga bogatego w dawanie
hojnie obdarza potrzebuj¹cych. Wci¹¿Myœli o wadowickich wyborach

W dniach od 12 do 19 grudnia o godz. 17.00 w naszym kinie bêdzie wyœwietla-
ny film pt. „Karolina”. Treœci¹ jego jest ukazania ¿ycia b³og. Karoliny Kózkówny.
Zachêcam do obejrzenia.
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DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO
LISTU ŒW.PIOTRA APOSTO£A:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:    Mk  1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogê Panu

Iz  40, 1-5. 9-11
2 P  3, 8-14

Oka¿ sw¹ ³askê i daj nam zbawienie.

Przygotujcie drogê dla Pana Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
modlitw za Koœció³ katolicki na
Wschodzie.

2. Jutro uroczystoœæ Niepokalane-
go Poczêcia NMP.

3. Spotkanie Rycerstwa
Niepokalanej we wtorek
o godz. 17.00.

4. W przysz³¹ niedzielê
w Muzeum Jana Paw³a II
w Wadowicach w godz.
12.00-14.00 odbêdzie siê
spotkanie z Monik¹ Ja-
b³oñsk¹, autork¹ ksi¹¿ki
„Jan Pawe³ II. Papie¿, któ-
ry zosta³ pisarzem”. Go-
œciem Muzeum bêdzie tak¿e wybit-
na aktorka polska Marta ¯muda
Trzebiatowska, która bêdzie czyta³a
fragmenty ksi¹¿ki.

5. SpowiedŸ adwentowa w naszej
parafii bêdzie we wtorek 23 grudnia.

6. Do £agiewnik w po³¹czeniu
z siostrami karmelitankami pojedzie-
my w pi¹tek 19 grudnia. Wyjazd

godz. 13.00. Koszt 20 z³.
7. Jak co roku w ad-

wencie, Caritas zachêca
wiernych do udzia³u
w Wigilijnym Dziele Po-
mocy Dzieciom. Znakiem
tej pomocy jest nabywa-
nie œwiecy. Do Caritas od-
prowadzamy od ka¿dej
œwiecy kwotê 5 z³. Jeœli
wierni sk³adaj¹ wiêksz¹

ofiarê, to przeznaczamy j¹ na pomoc
dla rodzin wielodzietnych w naszej
parafii.

ks. St. Jaœkowiec, prob.

21 listopada 2014 r. 50 - osobowa
grupa pielgrzymów z ks. inf. Jaku-
bem Gilem pojecha³a do Krakowa
na Cmentarz Rakowicki i do Sank-
tuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agiewnikach. Podczas jazdy
P. Maria Zadora zapozna³a nas z hi-
stori¹ Cmentarza Rakowickiego,
który powsta³ 1803 r. Nekropolia ta
jest miejscem pochówku krakowian
zwyk³ych obywateli, zas³u¿onych
twórców kultury,  naukowców
i dzia³aczy niepodleg³oœciowych.
Cmentarz ten w 1976 r. zosta³ wpi-
sany w rejestr zabytków. Na Cmen-
tarzu Wojskowym s¹ kwatery
uczestników powstañ : listopado-
wego, styczniowego a tak¿e z I i II
Wojny Œwiatowej oraz ofiar zbrod-
ni hitlerowskich.

Po przyjeŸdzie udaliœmy siê na
grób œp. ks. infu³ata Kazimierza Su-
dera zas³u¿onego, wieloletniego pro-
boszcza naszej parafii. Zmar³ 27 li-
stopada 2012 r. Zosta³ pochowany
w grobowcu Archiprezbiterów Ma-
riackich. Zapalmy znicze i odmawia-
my koronkê do Mi³osierdzia Bo¿e-
go. Modl¹c siê pragnêliœmy wyraziæ
wdziêcznoœæ za jego 14- letni¹ po-
s³ugê kap³añsk¹ w naszej parafii. Po-
zosta³ w naszej pamiêci jako kap³an
oddany Panu Bogu i ludziom. Trosz-
czy³ siê o chorych i biednych. Po-
trzebuj¹cy zawsze mogli liczyæ na

Listopadowe wypominki
jego pomoc. By³ kap³anem rozmodlo-
nym a tak¿e du¿o spowiada³. Ujmo-
wa³ nas skromnoœci¹ i ¿yczliwoœci¹.

Nastêpnie udaliœmy siê na Cmen-
tarz Wojskowy, gdzie spoczywaj¹
rodzice i brat œw. Jana Paw³a II. Na
grobowcu znajduj¹ siê nastêpuj¹ce
tablice:

- Emilia Wojty³a ur. 26.03. 1884-
zm. 13.04.1929

- Edmund Wojty³a ur. 23. 08. 1906-
zm. 05.12.1932

- Karol Wojty³a ur. 18.07. 1879-
zm. 18.02. 1941

Wraz z ks. Infu³atem zapalamy zni-
cze i odmawiamy ró¿aniec. Trwaj¹c
w zadumie rozmyœlaliœmy o losie
m³odego Karola Wojty³y, który prze-
¿y³ tragiczne chwile: œmieræ ukocha-
nej matki i brata a póŸniej ojca. Ma-
j¹c 21 lat pozosta³ sam. Nie mia³ ju¿
nikogo z najbli¿szej rodziny. Œw. Jan
Pawe³ II w czasie pielgrzymek do
Polski- bêd¹c w Krakowie odwiedza³
Cmentarz Rakowicki i modli³ siê przy
grobie rodziców i brata.

Opuszczamy cmentarz i jedziemy
do £agiewnik . W dniu œwiêta Ofia-
rowania Najœwiêtszej Marii Panny
w kaplicy Œw. Siostry Faustyny
uczestniczyliœmy we Mszy Œw. od-
prawianej przez ks. infu³ata Jakuba
Gila. W drodze powrotnej odmawia-
my bolesn¹ czêœæ ró¿añca i œpiewa-
my pieœni Maryjne.

Mieczys³awa B¹k

Redakcja katolicka Telewizji Polskiej zaprasza na widowisko s³owno-mu-
zyczne pt. „Kolêdowanie ze œwiêtym Janem Paw³em II”, które odbêdzie siê
w naszej parafii 10 grudnia o godz. 19.30. Zarejestrowany koncert bêdzie
emitowany w programie pierwszym TVP w 2. czêœciach 25 i 26 grudnia
o godz. 17.25. Kolêdy zaœpiewaj¹ Monika Kuszyñska, Halina M³ynkowa,
Anna Wyszkoni, Zbigniew Wodecki, Trebunie Tutki i Pectus. Us³yszymy
te¿ archiwalne nagrania kolêd wykonane przez Jana Paw³a II. Koncert po-
prowadz¹ Kinga Preis i Artur ¯mijewski.
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Poniedzia³ek 8 grudnia
 6.00 Œp. Jadwiga Zemanek

O cud uzdrowienia Wiktorii oraz
b³. Bo¿e dla rodziny

 6.45 Œp. Maria Targosz - 3 r.œm.
 7.30 Œp. Edward Sroka
 8.00 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Maria Lipowska
18.00 Œp. Franciszek Szafrañski

Z okazji 4 r. urodzin Marysi Mikolajek
o b³. Bo¿e dla niej i rodziny

Wtorek 9 grudnia
 6.00 Œp. Anna Ludwikowska
 6.45 Œp. Barbara Zimmer
 7.30 Œp. Stanis³aw Hodur

Œp. Maria i Andrzej Kosycarz z dzieæmi
 8.00 Œp. Jan Go³ba
12.00 Œp. Józef - 36 r.œm., Melania Drwal,

syn Andrzej
18.00 Œp. Henryk Œwiêtek

Œp. Stanis³aw Brañka
Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œroda 10 grudnia
 6.00 Œp. Wojciech Baran i ¿. Michalina
 6.45 Œp. Wies³aw Opyrcha³

Œp. Stanis³aw Hodur
 7.30 Œp. Zofia Korytek
 8.00 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Stanis³aw i Stefania Trzópek
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O dar uzdrowienia dla S³awomira z choroby
ch³oniaka oraz udany przebieg przeszczepu
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej w 17. r. urodzin Justynki
O uzdrowienia dla Marii z choroby nowo-
tworowej
Za zmar³ych:
Œp. W³odzimierz Romaniczyk
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Edward Sroka
Œp. Józef Stuglik
Œp. Michalina Baran
Œp. Janusz Kopyto
Œp. Sylwester Warmuz i rodzice,
Œp. Bronis³awa i Gerwazy WoŸniak
Œp. Maria i Miko³aj i zmrali z rodziny
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Janina Kochman
Œp. Jan Ga³uszka
Œp. W³adys³aw Sirko
Œp. Jan Miarka
Œp. Janina Zembaty
Œp. Alojzy i Genowefa Ficek
Œp. Wojciech P³oszczyca
Czwartek 11 grudnia
  6.00 Œp. Janina Domadzierska
  6.45 Œp. Stanis³aw Hodur
  7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Krzysztofa
  8.00 Œp. Edward Sroka
12.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
18.00 Œp. Stanis³aw Brañka

Œp. Stanis³aw Gêbczyk
Pi¹tek 12 grudnia
  6.00 O szczêœliwe rozwi¹zanie dla Ireny

i b³ogos³awione macierzysñstwo
Œp. Olgierd Sêtkowski

  6.45 Œp. Michalina Baran
  7.30 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
  8.00 Œp. Jan Oleksy
12.00 Œp. Stanis³aw Hodur
18.00 Œp. Stanis³aw Brañka

Œp. Janusz Zatoñ
Sobota 13 grudnia
Wspomnienie œw. £ucji, dziewicy i mêczennicy
  6.00 Œp. Stanis³aw Hodur
  6.45 Œp. Karolina, Jan Zamys³owski i ich dzieci
  7.30 Œp. Stanis³aw Oszustowicz - 4 r.œm.

Dziekczynna za otrzymane ³aski z proœb¹
o dalsze b³. Bo¿e i opiekê dla rodziny

  8.00 Œp. Joanna Pytlowska
12.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 Œp. Stanis³aw Brañka

Œp. Tadeusz Kurek
III Niedziela Adwentu 14 grudnia
  6.00 Œp. Janusz Kopyto
  7.30 Œp. Krystyna Matu³a

Dziekczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
¯ywego Rózañca i ks. Opiekuna

 9.00 Œp. Stanis³aw Bogusz
 9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Wcis³o
10.30 Œp. Tomasz i Anna M³odochowscy
12.00 O Bo¿e milosierdzie dla Józefa, Antoniny,

Franciszka W³adys³aw, Mieczys³awa
Michalaków i Longina Bulandy

13.30 Roczki
18.00 Œp. Stanis³aw Brañka

ks. Infu³at

daje. Czas Adwentu jest radosny, ¿e
doœwiadczamy ludzi, którzy dziel¹
siê swoj¹ mi³oœci¹. Nieustannie maj¹
komu dawaæ i chêtnie to czyni¹.

G³ównym patronem czasu przy-
gotowanie na Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia jest Najœwiêtsza Maryja Pan-
na – wolna od grzechu pierworod-
nego. Z woli Bo¿ej zosta³a wybra-
na na Matkê Syna Bo¿ego – dlate-
go od poczêcia zosta³a uwolniona
od wszelkiej skazy grzechowej. Jest
domem z³otym, w którym zamiesz-
ka³ Syn Bo¿y. By³a wolna od po¿¹-
dliwoœci cia³a, po¿¹dliwoœci oczu
i pychy ¿ywota. Niepokalanie Po-
czêta, której œwiêto obchodzimy
8 grudnia – sk³ania nas do odbycia
dobrej spowiedzi. Przygotowaæ siê
na Bo¿e Narodzenie to równie¿ zna-
czy – dobrze siê wyspowiadaæ.

W Licheniu zauwa¿y³em przy
konfesjona³ach ksi¹¿eczki zatytu³o-
wane „Rachunek sumienia”. Ka¿dy,
kto w tamtejszym sanktuarium chce
siê wyspowiadaæ – bierze tak¹ ksi¹-
¿eczkê i dok³adnie analizuje pytania,

które mu pomagaj¹ w dobrym przyjê-
ciu sakramentu pokuty. Du¿ym zagro-
¿eniem dla spowiadaj¹cych siê jest brak
dok³adnego uœwiadomienia sobie stanu
swojej duszy. Zdarza siê doœæ czêsto,
¿e bardzo boimy siê spowiedzi. Omija-
my j¹. Niejednokrotnie przychodz¹
nam myœli, ¿e nie mamy siê z czego
spowiadaæ. Innych znów obci¹¿a nad-
mierna, drobiazgowa buchalteria. Dla
nich wszystko jest grzechem.

Obecny papie¿ Franciszek czêsto po-
ucza, ¿e sakrament pokuty Pan Jezus
ustanowi³ w poranek wielkanocny nie
po to, ¿eby by³ dla cz³owieka uciemiê-
¿eniem, lecz by³ radoœci¹ zwyciêstwa,
zmartwychwstawania.

Goœæ oczekiwany w teatrze
23 listopada obchodziliœmy œwiê-

to Chrystusa Króla. Ewangelia
w tym dniu przypomnia³a nam, ¿e
cokolwiek uczyniliœmy bliŸniemu,
Jemu samemu uczyniliœmy. W tym
dniu przes³anie Jezusowe mieliœmy
okazjê pog³êbiæ podczas spektaklu (ci¹g dalszy na str. 4)

w cieszyñskim teatrze. Tym razem
by³ to „Goœæ oczekiwany” Zofii Kos-
sak-Szczuckiej, wyre¿yserowany
przez el¿bietankê siostrê Jadwigê
Wyrozumsk¹. Utwór ten to obraz sce-
niczny w piêciu ods³onach, który

(ci¹g dalszy ze str. 1)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

w piêknej scenerii przedstawiaj¹ ak-
torzy amatorzy, a jednak w odbiorze
profesjonaliœci. Sztuka ta by³a rów-
nie¿ bliska œw. Janowi Paw³owi II,
który jako wikariusz w Niegowici
wystawi³ j¹ ze swoim parafialnym
zespo³em teatralnym. Ju¿
w pierwszym akcie po-
znajemy przebieg³oœæ
i zach³annoœæ m³ynarza
Filipa i lichwiarza Roki-
ty. Okazuje siê, ¿e cha-
³upa biednego Józefa
Kurka zas³ania widok na
m³yn i szpeci okolicê, co
przeszkadza Filipowi.
Oferowa³ on Kurkowi za
ten dom „a¿ dwa worki
m¹ki”,  lecz ten nie
przyj¹³ propozycji. Ma
w domu niewidom¹ cór-
kê i chor¹ ¿onê, które sam utrzymu-
je, wykonuj¹c ró¿ne ciê¿kie prace.
Lichwiarz przypomnia³ sobie, ¿e bie-
dak jest mu winien pieni¹dze, które
kilka lat temu po¿yczy³ dla znachora
oszusta, oferuj¹cego uzdrowienie
córki. Od tej pory Kurek p³aci³ tylko
procenty, lecz w³aœnie oczekuj¹c
wyp³aty prosi³ Rokitê o kilka dni
zw³oki. I tu znajomi zaplanowali
spó³kê - wspólny zakup wodnego
m³yna. Ustalili te¿, ¿e córka m³yna-
rza zostanie ¿on¹ starego ju¿ Rokity,
a m³ynarz wykupi d³ug Kurka. Ten
zaraz za¿¹da³ od biedaka bezwzglêd-

nego zwrotu ca³ej sumy. W przeciw-
nym razie zagrozi³ wyrzuceniem jego
rodziny z domu. Dobry i uczciwy
Kurek bezskutecznie prosi³ Filipa
o ³askê. Odtr¹cili go te¿ interesow-
ny spo³ecznik, szukaj¹cy sensacji
dziennikarz, ob³udna dewotka i bez-

pardonowy polityk.
Zrozpaczony le¿¹c b³aga
o pomoc Jezusa w przy-
dro¿nej kapliczce i s³y-
szy Jego g³os. Tak, Jezus
dzisiaj go odwiedzi. Ura-
dowany Józef poleca za-
biæ jedyn¹ kurê i z reszt-
ki m¹ki upiec placek.
Chce godnie przyj¹æ
Pana. Jednak w drzwiach
rozlatuj¹cej siê cha³upy
pojawia siê nie Jezus,
a stary, wêdrowny dziad.
Ten odrzucony przez

wszystkich starzec zostaje przyjêty
i ugoszczony potrawami przezna-
czonymi dla Jezusa. Kiedy wycho-
dzi, niewidoma córka Kurka odzy-
skuje wzrok, ¿ona zdrowie, a w
skrzyni pojawia siê niekoñcz¹ce siê
z³oto. Ta biedna rodzina zrozumia³a
- to nie by³ ¿ebrak, to sam Jezus.
Kiedy dowiaduje siê o tym m³ynarz
Filip, te¿ chce z³ota od Jezusa. Przed
kapliczk¹ wyprasza Jego wizytê,
a w domu rozpoczynaj¹ siê przygo-
towania. Ale wykwintne potrawy
i ciasta nie udaj¹ siê. Wszyscy cze-
kaj¹, lecz kiedy rozlegaj¹ siê pierw-

sze grzmoty, do domu puka zab³¹-
kana sierota. M³ynarz wyrzuca j¹
bezwzglêdnie szczuj¹c psami. Tym-
czasem ulewa przerywa groblê i za-
lewa m³yn. Filip z³y na Jezusa, nie
bacz¹c na burzê biegnie do kaplicz-
ki i zasypuje Go pretensjami. A Je-
zus odpowiada - by³em
u ciebie, by³em g³odny, nie
da³eœ mi jeœæ, by³em spra-
gniony, nie da³eœ mi piæ,
by³em bezdomny, nie przy-
j¹³eœ mnie. Filip zrozumia³,
¿e by³a u niego nie ¿ebracz-
ka, a sam Chrystus. Szcze-
rze ¿a³uj¹c wo³a - Panie
przebacz!

Streszczenie ca³oœci
spektaklu zmusza nas do
refleksji nad sob¹. Tak trud-
no nam zrozumieæ i przy-
j¹æ w pe³ni t¹ prawdê
„Wszystko, co uczyniliœcie
jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych, Mnieœcie uczyni-
li”. Na co dzieñ nie widzimy w bliŸ-
nim Boga. Kto jest tym bliŸnim? To
dziecko, na które krzyczê, to starsza
teœciowa, nieznajomy stoj¹cy w bu-
sie, czy mój pracownik. Ile mu p³a-
cê, czy wyp³acam na czas, czy do-
ceniam jego starania i obdarzam
uœmiechem i dobrym s³owem.

A mo¿e nie obchodzi mnie jego los,
bo wa¿niejsze s¹ moje wczasy w Gre-
cji. Wszyscy tak robi¹  - usprawie-
dliwiam siê przed samym sob¹. Te-
œciowa to jêdza, dziecko niegrzecz-
ne, s¹siad bogatszy ode mnie, a na
drodze sami niedouczeni - tylko ja

jestem w porz¹dku. Bóg
przychodzi do mnie co-
dziennie w ró¿nych oso-
bach i codziennie daje
mi szansê na wykazanie
siê dobroci¹ i mi³oœci¹.
O to zapyta mnie na koñ-
cu drogi. Co odpowiem?
Chodzi³em do koœcio³a,
a Boga na swej drodze
nie poznawa³em. Wiara
wymaga od nas œwiadec-
twa, bo tylko mi³osierni
mi³osierdzia dost¹pi¹.

Jest Adwent. Bo¿e,
dopomó¿ nam dobrze
przygotowaæ siê na

przyjœcie ma³ego, bezbronnego Jezu-
sa, który sw¹ ofiar¹ pokona³ grzech
i œmieræ. Dopomó¿ nam kochaæ bliŸ-
niego swego, jak siebie samego.
Niech obudzi siê w nas g³os sumie-
nia i empatii, który jest naturalnym
g³osem Boga. Niech nasza wiara bê-
dzie szczera i bezinteresowna, a na-
sze ¿ycie niech bêdzie jej obrazem.

Jolanta Brózda

Pogrzeb
Œp. Waleria Sobala, ur. 1914r., zam. Pl. Obr. Westrrplatte

Œp. Irena Wiœniewska, ur. 1914r., zam. ul. Batorego

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:


